
SPRAVODAJ 
Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja  Košice – Juh                            21/2020  23.5.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

    

  

 

 

  

 

 

 

 



Kostol Kráľovnej pokoja  
 

Pondelok 24.5.2021 Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 
 

Utorok 25.5.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 
 

Streda 26.5.2021  sv. Filip Neri, kňaz 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 
 

Štvrtok 27.5.2021 Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a Večného Kňaza 

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

17,00 – 19,00 tichá adorácia s príležitosťou na svätú spoveď 
 

Piatok 28.5.2021  

6,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

18,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

(upratovanie po sv. omši – I. skupina) 
 

Sobota 29.5.2021  

7,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 35 osôb) 

18,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Nedeľa 30.5.2021 [Najsvätejšej Trojice] 

7,00 sv. omša   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

8,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

9,00 sv. omša s online prenosom  

   (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

10,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša (maďarská)   

(s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

16,30 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

18,00 sv. omša    (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

 

Príležitosť prijať sviatosť zmierenia je pred rannými aj večernými sv. omšami 

cez týždeň a to tak v kostole Kráľovnej pokoja ako aj v kostole Zoslania 

Ducha Svätého. V nedeľu nespovedáme.  

Osobitný čas na osobnú modlitbu a aj potrebný čas na spoveď je v kostole 

Kráľovnej pokoja každý štvrtok v čase 17:00 – 19:00.  
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Kostol Zoslania Ducha Svätého  
 

Pondelok 24.5.2021 – Piatok 28.5.2021 

7,00 sv. omša   (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 

19,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
 

Sobota 29.5.2021 

8,00 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 12 osôb) 
 

Nedeľa 30.5.2021 [Najsvätejšej Trojice] 

8,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk)  

9,30 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 

11,00 sv. omša  (s povinnou registráciou na stránke www.farnostjuh.sk) 
 

Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov (nemocnica)  
 

Pondelok 24.5.2021 – Piatok 28.5.2021 

15,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 6 osôb) 
 

Sobota 29.5.2021   

9,00 gréckokatolícka liturgia (vstup do naplnenia počtu 6 osôb) 
 

Nedeľa 30.5.2021 [Najsvätejšej Trojice] 

10,30 sv. omša  (vstup do naplnenia počtu 6 osôb) 
   

O Z N A M Y  
 

❑ Ani nasledujúci týždeň nenastanú zmeny v povolenom počte veriacich na 

bohoslužbách,  ostávame preto v doterajšom systéme vstupu na sv. omše cez 

týždeň a registrácie na nedeľné sv. omše. 

❑ Dnešnou nedeľou sa končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa znovu modlíme 

modlitbu Anjel Pána. 

❑ Naďalej platí dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. 

❑ Úmysly sv. omší sú na najbližší mesiac a pol úplne obsadené, v prípade 

záujmu je potrebné rátať s neskorším termínom. 
 

O H L Á Š K Y   
 

Sviatosť manželstva rozhodli sa prijať (uvedené bez akademických titulov): 
 

Alexander Csanady a Zuzana Bandurová 
Sviatosť manželstva prijmú v Trstenom pri Hornáde 

 

Ladislav Šosták a Zuzana Bezegová 
Sviatosť manželstva prijmú vo farskom kostole Kráľovnej pokoja 
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PRÍPRAVA PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ 
 

 

Nedeľa 23.5.2021 stretnutia s prvoprijímajúcimi deťmi 

14:00 – I. skupina (ZŠ Požiarnická a CZŠ Bernolákova) 

14:45 – II. skupina (ZŠ Staničná) 

15:30 – III. skupina (ZŠ Gemerská a ZŠ Užhorodská) 

Stretnutie bude v kostole Kráľovnej pokoja, vstup je cez bočný vchod.  

 

Piatok 28.5.2021 

Online stretnutie o 17:00 s prvoprijímajúcimi deťmi. 

 

Nedeľa 30.5.2021 

Online stretnutie o 17:00 s prvoprijímajúcimi deťmi (opakovaná piatková téma). 
 

 

 

Ranné a večerné sväté omše cez týždeň 
 

❑ Na ranné aj večerné sv. omše cez týždeň budú pri dverách lístky pre 

dovolený počet účastníkov. 

❑ Kostoly budú riadne otvorené 30 minút pred začiatkom sv. omše. 

❑ Úmysly svätých omší slávime podľa dohodnutého kalendára. Dve miesta na 

každej sv. omši sú vždy vopred vyhradené pre darcov úmyslu na danej sv. 

omši. 

 

Ranné a večerné sväté omše v nedeľu 
 

❑ Na všetky nedeľné sv. omše bude potrebná rezervácia vopred (bude 

spustená vo štvrtok o 18:00) na stránke www.farnostjuh.sk. Ak sa z nejakého 

dôvodu chcete odhlásiť, napíšte jednoduchý mail na farnost.juh@gmail.com.  

❑ Vstup do kostola na nedeľnú sv. omšu bude 15 min. pred jej začiatkom. 

❑  Ďakujeme tým, ktorí podporujú farnosť aj v tomto čase poukázaním 

milodarov priamo na účet farnosti! V uplynulom týždni (16.5.2021 – 21.5.2021) 

prispeli veriaci individuálnymi milodarmi pre farnosť: 200€ a poukázaním na účet: 

10€ K., 20€ J., 20€ B., 50€ F., 15€ H. Pán Boh nech odmení darcov! 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 

❑   Vo farskej kancelárii sme k dispozícii v pondelok – piatok v čase 15,00 –

17,00. Telefonický kontakt:  055/676 30 42 a 0910 686 413.  Aktuálne 

informácie je najlepšie priebežne sledovať na FB stránke farnosti Farnosť Košice 

– Juh a na webstránke www.farnostjuh.sk 

Účet farnosti Kráľovnej pokoja: IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 4863 
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